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Informatiu per als accionistes

Resultats després del primer trimestre de 2016

Banc Sabadell va guanyar 252 milions d’euros,
un 44,3% més que l’any passat

Info

Jaume Guardiola, a la conferència de premsa que es va fer a la Torre Banc Sabadell de Barcelona.

• Sense considerar TSB, el beneﬁci va pujar a 190,3 milions d’euros, un 9% més.
• El marge d’interessos va millorar un 8,2% sense incloure TSB.
• La morositat va caure ﬁns al 7,50% en termes de grup.
• El CET1 fully loaded va arribar a l’11,8%, molt per sobre de les exigències de
capital del regulador.

El grup Banc Sabadell va tancar el primer trimestre de 2016 amb un increment del benefici net atribuït del 44,3%,
fins als 252 milions d’euros, per sobre
de les previsions del consens de mercat. Sense considerar TSB, el benefici
atribuït al grup va ser de 190,3 milions
d’euros, la qual cosa comporta un increment del 9%.
El marge d’interessos va créixer durant
el trimestre, en un entorn de tipus d’interès baixos, impulsat pel cost menor dels
recursos tant en els dipòsits com en el
mercat de capitals. Va arribar als 973,9
milions d’euros en tancar el primer trimestre de 2016, un 51,4% més que en
el mateix període de 2015. Excloent-ne
TSB, va créixer un 8,2% interanual.
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Els tres primers mesos de 2016 va destacar el comportament de TSB. El creixement en actius i dipòsits de la franquícia
britànica va ser sòlid, i la gran activitat
del canal intermediari i la contribució de
la cartera d’UKAR (els actius hipotecaris de Northern Rock que TSB va adquirir el novembre) van impulsar el marge
d’interessos. A més a més, el procés de
migració total de la plataforma tecnològica es continua desenvolupant al ritme
esperat.
La ràtio de Common Equity Tier 1 (CET 1)
phase-in es va situar en l’11,9% i en termes fully loaded va ser de l’11,8%, molt
per sobre de les exigències de capital
del regulador, fixades en el 9,25%. La
ràtio de morositat del grup va continuar
disminuint fins a arribar al 7,50%, cosa
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que implica una reducció de 418
punts bàsics respecte a l’any passat. Sense considerar TSB, la ràtio
també va conservar la tendència a
la baixa, fins al 9,45%.
Aquesta via decreixent ha estat possible gràcies a la contínua evacuació
d’actius problemàtics. En termes
interanuals, els actius dubtosos van
disminuir 3.188,8 milions i els problemàtics, 3.054,9 milions.

Bon momentum
En aquest sentit, el mercat immobiliari espanyol viu un bon momentum. Les unitats venudes els tres
primers mesos de l’any van pujar a
4.025 respecte a les 2.164 que es
van vendre el mateix període de l’any
passat. En total, les vendes d’actius
immobiliaris, entre gener i març de
2016, han estat de 805 milions
d’euros, respecte als 329 milions
del primer trimestre de 2015.

Les provisions efectuades el primer
trimestre van ser de 434,9 milions
d’euros, la qual cosa comporta una
reducció del 52% en comparació al
mateix període de l’any anterior, en
què havien estat de 906,5 milions
d’euros. Els resultats extraordinaris per operacions financeres generats aquest primer trimestre, 308,1
milions d’euros, s’han destinat a
provisions.
Els recursos de clients al balanç
van créixer en termes interanuals un
38,3% i van assolir els 131.290,1
milions d’euros. Els de fora de
balanç van pujar fins als 37.107,5
milions, un 8,5% més respecte a
l’any passat.

Eficiència 1
Core capital / Common equity
Morositat
Cobertura de dubtosos

La inversió creditícia bruta, excloent-ne l’adquisició temporal
d’actius, el saldo d’actius dubtosos i els ajustos per periodificació,
va tancar amb un saldo de
138.254,6 milions d’euros. En
31.03.2016

31.03.2016
ex - TSB
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Nombre d’oficines
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1

Per calcular aquestes ràtios, s’ajusta el marge brut considerant en ambdós anys només els ROF i les diferències
de canvi recurrents.

Dades acumulades en milers d’euros

Les quotes de mercat van continuar
millorant en les partides principals durant el primer trimestre i va
destacar el bon comportament del
negoci de crèdit documentari, en
què la quota de Banc Sabadell va
pujar al 33,58% respecte al 29,83%
de fa un any.

Inversió creditícia

31.03.2015
RÀTIOS

termes interanuals significa un
increment del 33% en incorporar
TSB. Sense considerar la franquícia britànica, la inversió creditícia bruta, seguint els paràmetres
esmentats abans, presenta un
saldo de 103.724,2 milions d’euros, que es manté estable en relació amb el mateix període de l’exercici anterior.

31.03.2015

31.03.2016

Transformació digital
Amb l’objectiu de situar l’experiència de client com un eix
de l’estratègia de Banc Sabadell, l’entitat ha desenvolupat
aquests darrers mesos diferents capacitats tecnològiques
que amplien els seus serveis
digitals. El grup suma ara 3,4
milions de clients digitals, un
124% més que quan es va
iniciar el Pla Triple, en el qual
la transformació és un dels
pilars. Amb el focus posat en
l’eficiència i la productivitat, el
85% de les transaccions es fan
per canals remots i l’aplicació
Sabadell Mòbil registra més
de 15 connexions al mes per
client.

Variació
Absoluta

Variació Var. Relativa
Relativa
ex-TSB

MAGNITUDS DEL BALANÇ
Actius totals

167.479.963

204.020.980

36.541.017

21,8%

-3,8%

Inversió creditícia bruta de clients (1)

118.526.822

149.827.833

31.301.011

26,4%

-2,9%

94.899.036

131.290.070

36.391.034

38,3%

2,7%

Recursos de clients en balanç
Recursos de clients de fora de balanç

34.214.636

37.107.499

2.892.863

8,5%

8,5%

Fons propis

10.408.746

12.538.679

2.129.933

20,5%

–

(1)

Sense adquisició temporal d’actius

RESULTATS
Marge d’interessos

643.077

973.893

330.816

51,4%

8,2%

Marge brut

1.665.853

1.567.571

-98.282

-5,9%

-24,8%

Marge abans de dotacions

1.142.407

805.695

-336.712

-29,5%

-36,8%

174.638

252.001

77.363

44,3%

9,0%

Benefici atribuït al grup
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L’acció SAB el primer trimestre de 2016
Els mercats van començar l’any
amb caigudes que recordaven les
de 2008 i 2009. El mes de març,
en canvi, la situació es va tranquil·litzar. Tanmateix, continua la
debilitat de les perspectives macroeconòmiques globals en un entorn
de tipus d’interès molt baixos en les
principals economies mundials. Els
mercats sembla que han perdut la
fe en la capacitat dels bancs centrals de portar calma a la volatilitat
que hi ha. Persisteixen la desacceleració de les economies emergents
i el baix preu del cru, elements que
influeixen de manera negativa en el
creixement global.
Malgrat tancar el trimestre amb
una lleugera caiguda respecte al
tancament de l’any 2015, l’acció
SAB ha experimentat un comportament millor que el de la majoria
de les seves comparables, inclosa
la banca europea. En el gràfic es
pot veure l’evolució a la baixa de la
banca espanyola els dotze darrers
mesos.

Preus i volums de l’acció SAB
Preu
final
€

Preu
màxim
€

Preu
mínim
€

Volum
mitjà diari
(títols)

1,635

2,499

1,577

32.155.802

Gener

1,664

1,700

1,385

33.015.898

Febrer

1,467

1,709

1,375

35.561.638

Març

1,582

1,774

1,438

29.122.236

2015
2016

Variació
Des. 2015 -Març 2016: -3,24%

Evolució de les cotitzacions
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Retribució a l’accionista

70

Exercici de 2015

60

La Junta General d’Accionistes
va aprovar la retribució instrumentada mitjançant l’anomenat
“Sabadell Dividend Flexible”
(scrip dividend), que permet a
l’accionista triar entre rebre
accions i/o efectiu. La proporció
de lliurament va ser d’1 acció
nova per cada 34 drets d’assignació gratuïta. El preu del compromís irrevocable de compra de
drets per part de Banc Sabadell
va ser de 0,048 euros bruts per
dret.
També s’hi va aprovar la retribució complementària per l’equivalent a 0,02 euros per acció,
per mitjà del lliurament d’accions procedents de l’autocartera.
El valor de referència de les
accions lliurades va ser d’1,665
euros i la proporció, 1 acció per
cada 83,25 accions.
L’assignació de les accions i
liquidació en efectiu es van fer
durant el mes d’abril de 2016.
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31.03.15

30.06.15

Sabadell
Santander
BBVA

30.09.15

CaixaBank
Bankia
Popular

31.12.15

31.03.16

Bankinter
IBEX-35

Dades tècniques*
Nombre d’accions
Nombre d’accionistes

5.439.244.992
262.221

Contractació mitjana diària (gener-març, en títols)

32.559.344

Contractació mitjana diària (gener-març, en euros)

50.406.084

Capitalització
BPA

(benefici net atribuït per acció)

PER (preu/benefici net atribuït)

8.604.885.577 €
0,14 €
11,05 x

Valor comptable per acció

2,29 €

P/VC (preu/valor comptable)

0,69 x

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de desembre de 2015)

3,00%

Rendibilitat per dividend (respecte al tancament de març de 2016)

3,10%

* El 31 de març de 2016.
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Els accionistes aproven la gestió i els resultats de 2015
en què el perfil de risc del banc ha
canviat substancialment.”
L’exercici de 2015 ha estat el segon
d’un pla de negoci a tres anys (Pla
Triple) configurat sobre la base de
tres pilars: transformació, rendibilitat i internacionalització. Quant a
aquesta qüestió, Josep Oliu va dir:
“Aquest últim any s’han aconseguit
objectius molt més ambiciosos que
els que ens havíem proposat quan
vam elaborar el pla, sobretot en
l’àmbit de la internacionalització i
de la transformació de l’entitat”.

Imatge de la Junta que es va fer a la Fira de Sabadell.

La Junta General d’Accionistes de
Banc Sabadell, celebrada el 31 de
març passat a Sabadell, va aprovar
majoritàriament la gestió i els resultats de 2015 i va donar la conformitat a la proposta de distribució dels
708,4 milions d’euros de beneficis,
obtinguts en tancar l’exercici passat.
D’aquesta manera, es va acordar
destinar prop de 272 milions d’euros a la retribució a l’accionista
en la modalitat de scrip dividend o
retribució flexible, juntament amb
la remuneració complementària per
l’equivalent a 0,02 euros per acció.

El president Josep Oliu i el conseller
delegat Jaume Guardiola van passar
balanç dels aspectes destacats del
2015. Josep Oliu, que va analitzar
la situació econòmica actual i la del
banc, va destacar especialment el
fet que l’entitat hagi tancat l’exercici
amb una ràtio de capital Common
Equity Tier 1 fully loaded de l’11,4%,
molt per sobre de les exigències
reguladores del 9,25%. “Aquest percentatge –va afirmar– és dels més
baixos requerits a la banca espanyola i confirma l’adequació de la
gestió de capital feta el mateix any

Bona marxa del Triple
El conseller delegat Jaume Guardiola va destacar la millora del
benefici (708,4 milions d’euros,
un 90,6% més que en tancar l’any
anterior), fruit de l’evolució positiva
dels ingressos derivats del negoci
ordinari i de la rigorosa gestió de
les despeses. “Això evidencia la
bona marxa del Pla Triple i el bon
camí per aconseguir els ambiciosos objectius de rendibilitat que
ens vam marcar dos anys enrere”,
va apuntar.

Nadal torna a regnar a l’Open Banc Sabadell per novena vegada
Rafa Nadal va ser el campió del darrer Barcelona
Open Banc Sabadell de tennis en vèncer en la final
al guanyador de les dues últimes edicions, el japonès
Kei Nishikori, per 6-4 i 7-5. És el novè títol del manacorí
a Barcelona que iguala amb 49 el rècord de trofeus en
terra batuda del legendari Guillermo Vilas. Nadal, en
les paraules d’agraïment quan va recollir el 64è Trofeu
Conde de Godó, va reconèixer que aquest títol tenia
un gust especial perquè, entre altres coses, era el primer títol que guanyava a Barcelona com a ambaixador
de Banc Sabadell.
Per a l’entitat, aquesta ha estat la novena edició com
a patrocinador principal d’un dels torneigs estel·lars
de la categoria ATP 500. Un esdeveniment d’aquestes característiques atreu al voltant de mig miler de
periodistes i aconsegueix una audiència mundial que
supera els 30 milions de persones.

Nadal enlaira el trofeu entre el president Josep Oliu i Javier Godó.

Servei de Relacions amb els Accionistes
Aquesta publicació es pot consultar a la pàgina www.grupbancsabadell.com (Informació per a accionistes i inversors > Productes i serveis)
Per rebre-la per correu electrònic o donar-se de baixa, es pot adreçar a accionista@bancsabadell.com o trucar al 937 288 882
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
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